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De natuur maakt zich op voor het najaar. Donkergroene 
tinten ruimen plaats voor vuurrode en okergele en uit onze 
lentedromen maken we in de herfst confituur.  

Ook wij gaan stilaan in herfstmodus. Maar dat betekent 
niet dat we ons opsluiten. Integendeel, kom buiten in de 
Westhoek! Trek een extra trui aan en haal de laarsjes maar 

van onder het stof. We verwelkomen je met plezier van de 
bergen tot aan de kust.

Veel leesplezier!

Guido Decorte
Voorzitter Regionaal Landschap Westhoek

KOM BUITEN IN DE WESTHOEK!

INHOUD

Westtoer  • ONTWERP: Scarabar.be • DRUK: Grafische dienst Provincie 

West-Vlaanderen • VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Regionaal Landschap 

Westhoek, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide • CONTACT: info@rlijp.be, www.

rlijp.be, 051 54 59 62 • WETTELIJK DEPOTNUMMER: D/2018/0248/08

3 | NIEUWE STREKEN

4 | AAN HET WOORD BERG-DICHTER 
GEERT DE KOCKERE

6 | OP SAFARI

7 | BIJZONDERE BOMEN

8 | WANDELING: DE KUST IS VAN 
ALLE SEIZOENEN

10 | UIT-TIPS

12 | IN DE KIJKER: 
ONROEREND ERFGOED

14 | DE GROOTE OORLOG IN 
DE WESTHOEK

16 | OUD AMBACHT, JONG BLOED

18 | VOLG DE YPERLEE

19 | DOE MEE EN WIN



 |  3

# TWITTERENDE BOSWACHTER

Ken jij de nieuwe boswachter al? Dirk Raes ruilde recent het 
Zoniënwoud in voor de IJzervallei en neemt iedereen mee 
doorheen zijn gebied via @Dirk_Raes op twitter. Volg jij hem 
ook? 

NIEUWE WENSKAARTEN 

Erfgoedcel CO7, Achthoek en gemeente Kortemark  
ontwikkelden een nieuwe reeks van 16 originele wens-
kaarten. Het zijn stuk voor stuk beelden van vroeger uit 
de digitale beeldbank ‘WESTHOEK verbeeldt’ die iets 
vertellen, passend bij gelegenheden als een verjaardag, 
nieuwe baby, huwelijk, ziekte … Wil je ook graag iemand 
op een originele manier in de bloemetjes zetten? Ga  
naar www.co7.be, www.achthoek.net of mail naar  
vrijetijdsloket@kortemark.be om wenskaarten te bestellen. 

VERNIEUWDE GROTE MARKT DIKSMUIDE

De vernieuwde Grote Markt van Diksmuide pakt uit met een 
historisch marktplein, gebouwen in Vlaamse stijl, het belfort, 
de Sint-Niklaaskerk en het stadhuis mét bezoekerscentrum. 
De Grote Markt met bomen, bankjes en waterelementen is 
nu een autoluw plein waar het leuk vertoeven is. 

ONTDEK DE ERFGOEDHALTE IN ROESBRUGGE EN 

ZANDVOORDE

De Erfgoedhalte is een tijdelijke openluchttentoonstelling 
die rondtoert sinds 2005. Ze duikt op in het straatbeeld en 
brengt het verhaal van verdwenen gebouwen, mensen en 
gebeurtenissen op die plek. Vanaf 1 september kan je de Erf-
goedhalte ontdekken in Roesbrugge. Op 22 september vindt 
de inhuldiging van de Erfgoedhalte in Zandvoorde plaats 
naar aanleiding van het Brel-project. Beide Erfgoedhaltes 
staan er tot begin 2019. Meer info: www.erfgoedhaltes.be

ALTIJD JE UITPAS OP ZAK DANKZIJ DE UITPAS APP

UiTPAS Westhoek is jouw spaar- en voordeelkaart voor 
vrijetijd! Telkens je aan een UiTPAS-activiteit deelneemt, 
kan je punten sparen. Die kan je inruilen voor extra voorde-
len. Met de UiTPAS app spaar je punten door de QR-code op 
de spaarzuil te scannen met je smartphone. Bekijk hoeveel 
punten je al spaarde en alle voordelen voor de locatie waar 
je een punt spaarde. Met de UiTPAS app staat je UiTPAS ge-
woon op je smartphone! Ontdek de app in Google Play of 
download in de App Store.

NIEUWE STREKEN
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AAN HET WOORD
BERG-DICHTER 

GEERT DE KOCKERE

EEN JAAR LANG SCHRIJFT GEERT DE KOCKERE HAIKU’S, 
KORTE GEDICHTEN DIE UIT SLECHTS ZEVENTIEN LETTER-
GREPEN BESTAAN. ALS BERG-DICHTER TREKT HIJ ROND IN 
HET HEUVELLAND. HIJ HAALT INSPIRATIE UIT HET LAND-

SCHAP EN DEELT DIT OP DIVERSE PLAATSEN.
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Geert, hoe inspireert het Heuvel-

land jou?

Ik hou al lang van het landschap en 
van de natuur. Als tiener stond ik mee 
aan de wieg van de natuurvereniging 
De Torenvalk uit Tielt. En als jonge-
tje was ik ooit op kamp in Westouter. 
Het is dan ook een soort van heerlijk 
weerzien. Vooral de rust en de stilte 
die je hier nog aantreft en de mag-
nifieke vergezichten inspireren mij. 
Heuvels en bergen zijn heel symbo-
lisch. Want ze veronderstellen hoog-
ten, maar ook laagten: het dal, de 
vallei. De natuur is anders op de berg 
dan in het dal, rijk dus. Als auteur die 
van de natuur houdt, kom ik hier dus 
ruim aan mijn trekken.

Wat heb jij toch met haiku’s?

Haiku is een heerlijk genre, omdat het 
zo suggestief kan zijn. Sinds ik haiku’s 
schrijf, vind ik dat ik in veel van mijn 
andere gedichten ‘zeur’. Omdat het 
allemaal zoveel mooier en krachtiger 
kan in die haiku. Eenmaal je hem echt 
hebt leren lezen, lees je in sommige 
haiku’s een hele roman. Er zit veel in 
verborgen, heel erg verdicht. En is dat 
niet wat poëzie, een gedicht zo mooi 
maakt? Die verdichting en dan de mo-
gelijkheid om wat er staat als lezer te 
openen? Ze zijn ook kort om te lezen. 
Ideaal dus in een tijd waarin niemand 
nog tijd lijkt te hebben. Als kleine 
vluchtheuveltjes in het haastige, in-
termenselijke verkeer. Stop even en 
scan de QR-code van de Berg-Dichter. 
Kom even op adem bij een boeiende 
gedachte of een leuk beeld.

Kan je van de haiku’s genieten 

zonder smartphone?

Ja, natuurlijk. In de toren Belvedère in 
Kemmel bijvoorbeeld. Ga ze er maar 
zoeken terwijl ze live geillustreerd 
worden door het uitzicht vanuit de 
toren. Of langs het nieuwe Stiltepad 
in Westouter. Daar zijn ze in zitban-
ken, ligbanken en hangmatten ge-
graveerd. Ze geven je ter plekke een 
poëtische hint hoe te liggen, te zitten 
of te hangen. Er is ook een speciale 
Facebookpagina waar ik voortdurend 
aanwezig ben en nieuwe haiku’s post: 
www.facebook.com/bergdichter.

Wat wil je bereiken met je haiku’s?

Eerst en vooral hoop ik dat de mensen 
met zo’n haiku even tot rust komen. 
En dat ze iets wat ze al lang kennen 
anders gaan bekijken. Want dat is 
ook wat haiku doet: je anders laten 
kijken naar de doodgewone dingen. 
Zo ontdek je opnieuw het wonderlij-
ke en het eigene van de natuur en dit 
landschap in het bijzonder. Het zijn 
brilletjes. Ik hoop dus dat - door mijn 
haiku’s - de mensen opnieuw kijken, 
luisteren, ruiken, proeven, voelen. En 
de schoonheid herontdekken. En wat 
je schoon of wonderlijk vindt, maak je 
toch niet kapot?

Kunnen mensen jou aan het werk 

zien?

Uiteraard dwaal ik tijdens het jaar 
van de Berg-Dichter ook rond in de 
streek, door berg en dal. Op 24 ok-
tober kom ik zelfs op een heuvel bij 
jullie naar de volle maan kijken. Met 

poëzie en muziek. En dan is er nog 
Borelle en een aperitiefvoordracht op 
17 maart. Je vindt het allemaal op de 
website van de Berg-Dichter.

Je wilt ook dat inwoners zich zelf 

even kunstenaar wanen?

Natuurlijk zou ik graag hebben dat 
de mensen van het Heuvelland met 
mij mee doen. Dat het jaar van de 
Berg-Dichter mensen aanzet om net 
als ik óók anders te kijken en dat te 
fotograferen, te tekenen, te schil-
deren of zelfs op hun manier te ver-
woorden. Met een stukje proza, met 
een gedicht of wie weet met een eigen 
haiku. Daarvoor vind je in de toren 
Belvedère zelfs speciale blanco-post-
kaarten die je kunt binnenbrengen bij 
Toerisme Heuvelland. Als je ze adres-
seert, worden ze door hen verstuurd. 
Naar iemand die je wilt verrassen.

www.berg-dichter.weebly.com

24-26 OKTOBER / KEMMELBERG 
Maankijken / Kijk samen op een magische heuvelrug naar de volle maan die opkomt. Poëzie in woord, 
klank en beeld.

23 NOVEMBER / KERK MESEN
En na de oorlog / Poëtische evocatie n.a.v. het einde van de “Groote Oorlog”.

BERG-DICHTER AAN HET WERK ZIEN?

© Westtoer
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Dwergvleermuis © Vilda, Rollin Verlinde

Dit is een gewone dwergvleermuis, één van de kleinste 
vleermuissoorten die bij ons voorkomt, maar tegelijk 
ook de meest courante. Overdag verstopt hij zich onder 
dakpannen, op zolders en in spouwmuren. Na zonson-
dergang verorbert hij muggen, motten, vliegjes en an-
dere insecten. Een zeer nuttig beestje dus!

WIST JE DAT …
• een gewone dwergvleermuis slechts 5 gram weegt? 

Dat is het gewicht van een suikerklontje.
• een vleermuis ongeveer 300 insecten per nacht eet? 

En dat dit bovendien neerkomt op 1/3 van hun li-
chaamsgewicht? 

• een vleermuis een winterslaap houdt? Ze zoeken 
hiervoor een vorstvrije, vochtige en rustige plek op. 
Daarom richt het Regionaal Landschap Westhoek 
bunkers en ijskelders in als geschikte overwinte-
ringsplaats.

GA JE OP SAFARI IN 
DE WESTHOEK?
Maak gebruik van de app 
ObsIdentify en herken meteen 
welke insecten en planten 
je ziet.

Ga binnenkort op vleermuissafari in 

De Palingbeek. Hou onze Facebook-

pagina in het oog!

TIP
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KNOESTIGE KNOTBOOM

Knotbomen gedijen wel als ze met hun voeten 
in “de natte” staan. In onze polders zie je ze dus 
overal. Ben je zelf eigenaar van enkele knoestige 
knapen die dringend aan een knotbeurt toe zijn, 
maar ontbreekt het je aan tijd of materiaal om 
deze klus te klaren? Wij brengen je in contact 
met een knotter die dit werkje voor je opknapt 
in ruil voor het brandhout. Contacteer ons via  
xavier.vlaemynck@rlwh.be of 057 23 08 56.

OP DE FRONTLIJN

100 jaar na de Eerste Wereldoorlog verschijnen olmen, 
of iepen, terug in het landschap. Niet zomaar hier en 
daar, wel op de frontlijn van 1914-1918. In Mesen, Heu-
velland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Houthulst en 
Lo-Reninge zie je ze al. Maar we gaan door tot Nieuw-
poort. De bomen met een rode metalen korf verwijzen 
naar de frontlijn van de Duitsers, terwijl de bomen 
met een blauwe korf de frontlijn van de geallieerden 
markeren. Op sommige plaatsen komen die wel akelig 
dicht bij elkaar in de buurt. Olmen typeerden eeuwen-
lang het landschap rond Ieper. Door de oorlog en ie-
penziekte verdwenen ze bijna allemaal. Deze aanplan-
ting betekent meteen een stuk eerherstel voor deze 
mooie laanboom.

WELKOM OP MIJN ERF!

Bij oude boerderijen zie je ze nog af en toe 
opduiken: twee statige lindebomen aan bei-
de zijden van de ingang om je welkom te 
heten. Zo’n beetje groen geeft meteen een 
aangenaam gevoel. Als landbouwer kan je 
trouwens een beroep doen op het Regionaal 
Landschap Westhoek om bomen, hagen en 
houtkanten aan te planten. Vaak krijg je 
daar een financiële vergoeding voor. Inte-
resse? info@rlijp.be of 051 54 59 62.
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DRIE BIJZONDERE BOMEN
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DE KUST 
IS VAN ALLE SEIZOENEN

DE KUST IS MEER DAN ALLEEN EEN AANTREKKELIJKE BESTEMMING IN DE ZOMER. 
ZONNEBADEN WORDT MISSCHIEN MOEILIJKER, MAAR OOK IN HET NAJAAR BIEDT DE 
WESTKUST MET ZIJN GROTE OPPERVLAKTES OPEN RUIMTE EEN FIJNE PLEK OM UIT 
TE WAAIEN EN BUITEN TE ZIJN, ONDER EEN HOGE HEMEL. WE STIPPELDEN VOOR 
JOU VOLGENDE WANDELING UIT OP DE GRENS VAN NATUUR EN  CULTUUR, DRUKTE 

EN STILTE, TUSSEN FLATGEBOUWEN, VILLA’S EN OPEN RUIMTE.

DEZE WANDELING IS MAAR ÉÉN VAN DE VELE MOGELIJKHEDEN AAN WANDELINGEN 
EN ROUTES DIE DE KUST BIEDT. UITGESTIPPELD, DOOR LOKALE TOERISTISCHE DIEN-
STEN OF WESTTOER, OF VRIJ TE BEPALEN MET BEHULP VAN DE WANDELNETWERK-

KAART WESTKUST, TE VINDEN IN DE TOERISTISCHE DIENSTEN.
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Natuurgebied D
e IJzermonding
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A Kunst aan zee 
In 2018 biedt de triënnale Beaufort 
voor de zesde maal onverwachte ont-
moetingen met hedendaagse kunst 
in het unieke decor van de Kust. In 
Nieuwpoort installeerde Nina Beier 
bv. een formatie niet langer gebruikte 
ruiterstandbeelden op een golfbreker. 
Dit en andere intrigerende werken van 
internationaal gerenommeerde kun-
stenaars ontdek je nog tot 30 septem-
ber op stranden, zeedijken, pleinen en 
parken van 9 kustgemeenten. 
Nog tot eind november hangen ook 
kunstwerken aan de 15 getijdepalen 
op het strand van Koksijde-Oostduin-
kerke. Door ze twee maal per dag te 
overspoelen re-creëert, her-schept de 
zee de kunstwerken.

B Duinenlandschap
Het Ter Yde-duinencomplex, het Han-
necartbos en de Zeebermduinen ma-
ken deel uit van het Vlaams Natuurre-
servaat Ter Yde. Met maatregelen als 
regelmatig maaibeheer, verwijderen 
van duindoornstruweel en begrazing 
beoogt de overheid het herstel van het 
halfnatuurlijk, open duinlandschap in 
al zijn aspecten.
In de Zeebermduinen bleef de natuur-
lijke overgang van strand naar duinen 

het best bewaard. De zee-strand-dui-
nenovergang behoort tot  de enige 
‘bijna natuurlijke’ landschappen langs 
de kust. Achter de zeereep strekt 
zich een complex van stuifduinen 
en duingraslanden uit. Meer landin-
waarts overheerst het struweel. Tus-
sen knooppunt 70 en 79 loop je langs 
de overgang van het hogere parabool-
duinlandschap naar het lagere, oudere 
kopjesduinlandschap.
In het vernieuwde bezoekerscentrum 
Duinpanne in De Panne (ex-De Nach-
tegaal) kan je vanaf 6 oktober nog meer 
te weten komen over de zee en de dui-
nen. Ook in het Koksijdse Duinenhuis 
doe je midden in de Schipgatduinen 
kennis op over de natuur aan zee via 
tal van vormingen en activiteiten. 

C  Duinendecreet
De voorbije decennia werden de dui-
nen aan onze Vlaamse kust meer en 
meer bedreigd in hun bestaan. Nieuwe 
woonzones, campings, havenuitbrei-
ding, industriezones en wegeninfra-
structuur knaagden steeds verder aan 
de resterende open ruimte. In 1993 
werd deze trend een halt toegeroepen. 
Vanaf toen gold een streng bouwver-
bod op de resterende duingebieden 

en werd het behoud en beheer ervan 
prioriteit. 

D Zeehonden
De IJzer is de enige grote rivier die in 
België rechtstreeks in de zee uitmondt. 
In de monding ontmoeten zout en zoet 
water elkaar en heerst het getij. Op de 
rechteroever ontwikkelde zich een bi-
otoop met slikken, schorren, duinen, 
strand en polders. Al dit moois kwam 
er dankzij het Plan Zeehond. 25 jaar 
geleden bouwden gedreven natuur-
beschermers en visionaire politici 
aan een draagvlak voor het behoud 
én herstel van de IJzermonding. Plan 
Zeehond betekende een keerpunt voor 
de redding van het gebied. Tegenwoor-
dig kan je er regelmatig opnieuw zee-
honden spotten, naast grote aantallen 
kust- en wadvogels.
Tot eind september kan je met de 
veerboot dagelijks oversteken naar het 
natuurgebied De IJzermonding en aan 
deze wandeling een extra verlengstuk 
breien. Daarna vaart de veerboot enkel 
in weekends en in schoolvakanties.
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ontdek onze
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meer tips op 
www.uitindewesthoek.be
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15 EN 16 09 2018

Lekker Westhoeks
Het beste van de Westhoek in je glas en op je bord. Of een 
groot bierdorp en een sfeervolle streekmarkt op de Grote 
Markt van Poperinge. Tijd om van die verschillende bieren 
en wijnen te proeven en te genieten van de lekkerste 
streekproducten.
Meer info: www.toerismewesthoek.be
Locatie: Poperinge

ZONDAG 16 09 2018 

Opening IJzerboomgaard
Maak kennis met deze nieuwe recreatiezone in de scha-
duw van de IJzertoren. Baan je een weg tussen allerlei 
pleisterplaatsen langs de IJzerdijk: kajakken, waterpolo, 
vissers, imkers, kunst, waterballen, muziek, geleide wan-
delingen, fietstochten ...
Meer info: www.rlijp.be
Locatie: Diksmuide

22 09 – 14 10 2018

Omtrent Brel
Zandvoorde wordt ook wel eens het Breldorp genoemd. 
De vader van Jacques Brel, Romain is er geboren. 40 jaar 
na het overlijden van Jacques Brel organiseert de dienst 
Vrije Tijd Zonnebeke het Brel-project met vijf activiteiten 
waaronder het kunstenparcours ‘Omtrent Brel’. Curator 
Frans Vercoutere laat je op een zevental verrassende lo-
caties in Zandvoorde het werk van achttien hedendaagse 
beeldende kunstenaars ontdekken. Hun werk sluit nauw 
aan bij de thema’s van Brel. 
Meer info: www.zonnebeke.be

29 EN 30 09 2018

Museumweekend Zonnebeke
Heel wat historische figuranten uit binnen-en buitenland 
brengen het weekend door op het kasteeldomein. Naast 
kampementen, uniformen, wapens en historische voor-
werpen zijn er ook nog demonstraties te zien en gaan er 
verschillende evenementen en activiteiten door. 
Meer info: www.passchendaele.be

29 09 2018 EN 28 10 2018

Bunkers in de mist
Naar aanleiding van 100 jaar Slag om de Blankaart wor-
den er 2 themawandelingen georganiseerd waarbij de gid-
sen je meenemen voor een exclusieve wandeling met het 
dagboek van Kapitein Van Mierlo als leidraad. Onderweg 
wordt er gezorgd voor muzikaal eerbetoon.
Meer info: www.toerismewesthoek.be

DONDERDAG 18 10 2018

Over natjes en droogjes 
Tijdens deze boeiende infoavond hoor je verschillende 
sprekers debatteren over de drinkwaterproductie en het 
waterbeleid in de Westhoek en Noord-Frankrijk. Een ver-
helderende avond voor landbouwers, gemeentebesturen 
en inwoners.
Meer info: www.langlevedewesthoek.be
Locatie: Veurne

20 EN 21 10 2018

Dag van de trage weg
Verken al wandelend, fietsend of te paard authentieke 
landwegen en paadjes. Ook in de Westhoek is er voor elke 
buitenmens wat wils!
Meer info: www.dagvandetrageweg.be

ZONDAG 21 10 2018
Wandeling ‘van nun’n toet poaters’, 
Poperinge & Vleteren
Wandel (9 km) mee door de bosrijke omgeving van de 
Sint-Sixtusabdij en ontdek het verband tussen het Po-
perings Nunnebier en de trappist van Westvleteren. De 
gids vertelt over het ontstaan van de abdij, de relicten uit 
de Eerste en Tweede Wereldoorlog en natuurlijk proef je 
onderweg van een ‘nunne’ en een ‘pater’.
Meer info: www.toerismewesthoek.be

ZONDAG 18 11 2018

Sneukelslenteren
Wie Westvleteren zegt, denkt aan bier. Maar er is nog heel 
wat meer in Vleteren. Naast het verhaal van de streek, 
proef je tijdens de wandeling de streekproducten van het 
land: van melk tot ijs bij Ateljee 5; van vrucht naar confi-
tuur en van hop naar bier bij het Pahilleke, van kruid naar 
lekkernij door Ingeborg Sohier en hoppebedrijf Lemahieu.
Meer info: www.rlijp.be
Locatie: Vleteren



1 2  |  I N  D E  K I J K E R

v.u. Margit Bal, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198IN DE KIJKER
ONROEREND ERFGOED

WAT ONS VANDAAG DE DAG NOG OMRINGT AAN WAARDEVOLLE LANDSCHAPPEN, 
GEBOUWEN OF ARCHEOLOGISCHE OVERBLIJFSELEN IS BEPAALD DOOR EEN LANGE 
GESCHIEDENIS EN DE LIGGING VAN DE STREEK, TUSSEN DE GRENS EN DE ZEE. TAL 

VAN PERSONEN EN ORGANISATIES DRAGEN ZORG VOOR DIT ONROEREND ERFGOED 
IN DE WESTHOEK. 
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De Westhoek was vaak een strijdtoneel, getui-
ge het vele oorlogserfgoed en begraafplaatsen.  
Economische bloei en ondergang (van lakennijverheid 
tot typische polderboerderijen), maatschappelijke evo-
luties (de kustarchitectuur, van villa’s tot ‘vakantiekolo-
nies’) en de wederopbouw bepaalden mee het uitzicht, de 
landschapsinrichting en -evolutie. Deze ‘slijtplekken’ in 
relatie tot het landschap laten toe de geschiedenis van 
de Westhoek te lezen en te begrijpen.  Ze laten toe om 
met respect voor het verleden na te denken en te bouwen 

aan een verdere dynamische toekomst voor de streek.
De hoogmis van het onroerend erfgoed, dat is Open 
Monumentendag. OMD viert op zondag 9 september al 
zijn dertigste verjaardag! Sinds de eerste editie in 1989 
wil Open Monumentendag iedereen warm maken voor 
bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. 
Ook in de Westhoek worden opnieuw verschillende acti-
viteiten georganiseerd en toppers opengesteld. Opvallend 
is het grote aantal wandel- en fietstochten dit jaar. Het 
volledige programma vind je op www.uitindewesthoek.be.
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Maar ook dagdagelijks werken de gemeenten aan 
het bewaren van het onroerend erfgoed. In de 
Westhoek zijn Koksijde en Zonnebeke ondertus-
sen zelfs erkend als onroerenderfgoedgemeente. 
Zij hebben enkele bevoegdheden overgenomen van 
de Vlaamse overheid en krijgen daarnaast ruimte 
voor het uitwerken van een eigen beleidsvisie voor 
het aanwezige onroerend erfgoed, complementair 
aan het Vlaamse beleid. Daardoor kunnen ze beter 
inspelen op de lokale situatie of eigen accenten 
leggen. Ze brengen het erfgoed in kaart en zetten 
in op het behoud, herwaardering en openstelling 
ervan voor het publiek. 

Het zuiden van de Westhoek ging nog een stap-
je verder. Sinds 2017 bestaat daar de Onroeren-
derfgoeddienst CO7. Deze dienst is de opvolger 
van de archeologische dienst Archeo7 en werkt in 
de hele zuidelijke Westhoek rond bouwkundig en 
landschappelijk erfgoed, in samenwerking met 
het Regionaal Landschap Westhoek. De Onroeren-
derfgoeddienst organiseert regelmatig activiteiten 
en werkt aan de bewustzijn rond het aanwezige 
erfgoed. 

Open Monumentendag 2018: Duinenhuis Koksijde 

© Gemeentebestuur Koksijde

Greet Six in de maalderij van Reningelst © Tim Ghillemyn

Oproep: Preus up min plekke!

Iedere maand zetten we een trotse eigenaar, gebruiker of beheerder in de 
kijker! Ben jij ook preus op je plekke en wil je je verhaal vertellen? Laat 
het ons weten! Zie www.co7.be/preus-up-min-plekke

Kerk zoekt toekomst

Maandag 22 oktober 2018 
van 19.30 u. tot 21.30 u.
CC Het Perron, Ieper
Organisatie: VormingPlus i.s.m. CO7 
Gratis

Net zoals in de rest van Vlaanderen 
worden in de Westhoek de kerken 
steeds minder gebruikt voor vierin-
gen. Is er dan nog een toekomst voor 
de kerken? Welke herbestemming 
kan aan deze gebouwen worden ge-
geven? Spreker Niek De Roo van 
het Projectbureau Herbestemming  
Kerken tracht op deze en tal van  
andere vragen een antwoord te  
formuleren. Aan de hand van voor-
beelden illustreert hij de vele  
toekomstmogelijkheden voor paro-
chiekerken.
Meer info: www.vormingplusow.be
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DE GROOTE OORLOG 
IN DE WESTHOEK 

HET LANDSCHAP ALS WO I GETUIGE

De Eerste Wereldoorlog gooit het leven van mens en natuur 
compleet overhoop. Vier jaar lang snijdt het meest Noor-
delijke deel van het Westelijke front dwars door deze regio. 
De Ieperboog of Salient was dan ook één van de meest ge-
vreesde strijdtonelen van het hele Westelijke front.
Mijnontploffingen, artilleriebeschietingen en veldslagen 
verminken het landschap ingrijpend. De Westhoek wordt 
na 1918 herdoopt tot de ‘Verwoeste Gewesten’.
Na de oorlog verrijzen honderden militaire begraafplaat-
sen en monumenten als stille getuigen van de verschrik-
kelijk hoge menselijke tol die deze oorlog heeft geëist. 
Honderd jaar na de grote wereldbrand is het oorlogsland-
schap  van de Westhoek de laatste getuige van dit con-
flict. Musea houden de herinnering aan de ‘Groote Oorlog’ 
levendig.
Wie de restanten van de Eerste Wereldoorlog in deze streek 
bezoekt, wordt geconfronteerd met de gruwelijke gevolgen 
van oorlog. Een tocht door het landschap laat je stilstaan 

bij de impact van oorlog en vrede op mensen en hun om-
geving. Op deze manier verbindt de Westhoek het verleden 
met heden en toekomst.
Om een goed zicht te krijgen op de vele begraafplaatsen 
en monumenten die in het landschap van de Westhoek 
verspreid liggen, kan je één van de twaalf 14-18 fietsrou-
tes of één van de zes autoroutes van Westtoer volgen. Het 
zijn lusvormige circuits die de WO I bezienswaardigheden 
met elkaar verbinden, terwijl je het voormalig oorlogsland-
schap doorkruist.
Langs de frontlijn van de Ieperboog vertellen drie gratis in-
stappunten het verhaal van het lokale landschap en welke 
sporen er vandaag nog te zien zijn. Vanuit de instappunten 
zijn er wandellussen uitgetekend   om zelf op verkenning 
te gaan.

Alle routes zijn te verkrijgen bij de diensten voor toerisme 
in de Westhoek of online te bestellen via shop.westtoer.be.

 Tyne Cot Cemetery in Passendale @ WesttoerLocre No 10 Cemetery in Loker © Westtoer
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De eeuwherdenking 2014-2018 wordt afgesloten 

met een ingetogen en universele vredesbood-

schap in een driedaags totaalprogramma.

• Op vrijdag 9 november vindt de finale plaats van 
de Kunstinstallatie Assembly - Memorial Chairs 
in het Astridpark in Ieper. Aansluitend wordt de 
11-novemberlezing gegeven. De avond wordt af-
gesloten met het concert The Great War Remem-
bered in de Sint-Maartenskathedraal.

• Op zaterdag 10 november vindt het herden-
kingsconcert ‘Distortion’, a Hymn to Liberty’ met 
Dirk Brossé, Sioen en Jef Neve plaats in de Me-
morial Gardens van Zonnebeke. Het concert wordt 
voorafgegaan door de Passchendaele Ceremony 
aan Crest Farm Canadian Memorial in Passendale.

• Op zondag 11 november wordt 100 jaar Wapenstil-
stand herdacht op de tonen van de Last Post onder 
de Menenpoort om 11u en 20u. In de namiddag 
wordt de tweede editie van het herdenkingscon-
cert The Great War Remembered in de Sint-Maar-
tenskathedraal gehouden.

Dit project is een initiatief van de Vlaamse Overheid in 
samenwerking met de stad Ieper en de gemeente Zon-
nebeke, In Flanders Fields Museum, Last Post Associ-
ation en Westtoer.

ComingWorldRememberMe

600.000 namen - 600.000 beeldjes

Nog tot en met 11 november 2018 kan je in het provin-
ciedomein De Palingbeek de grote kunstinstallatie van 
Koen Vanmechelen gaan bezoeken. Elk beeldje staat 
voor één van de 600.000 slachtoffers van de Eerste We-
reldoorlog in België. ComingWorldRememberMe doet 
ons herinneren aan de zinloosheid van oorlog: gisteren, 
vandaag en morgen.

www.flandersfields.be 

100 jaar wapenstilstand
EEN OORLOG LAAT ALTIJD 
LEGE STOELEN NA

Wapenstilstand
Armistice 2018

9/11-11/11

www.100jaarwapenstilstand.be
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Of ik niet eens een haagvlechter wil 
volgen voor een dag? Excuseer? Ik 
krijg amper een deftige vlecht in 
mijn eigen haar, laat staan in een 
haag. Gewapend met maar liefst 6 
laagjes t-shirts, truien en jassen – 
achteraf gezien nog te weinig – ont-
moet ik Sofie. 

Sofie is 39 jaar en vlecht haar haag, 
dat schijnt de garantie te zijn voor 
een jonge, gezonde en dichte haag. 
Als ik het wapenarsenaal zie, lijkt 
Sofie eerder op oorlogspad, maar 
ik veronderstel dat ze de hakbijl en 
zaag enkel op de meidoornhaag zal 
rich ten. 

Alleen een haag vlechten is onbe-
gonnen werk. Met 2 à 3 man geen 
sinecure: iemand die inhakt op de 
stam, een ander die ze voorzichtig 
ombuigt zonder door te kraken en 
iemand die ondertussen de mei-
doorntakken opruimt. Eerst maakt 
Sofie de stammen vrij: zijtakken 
verwijder je met een vlijm scherpe 

maansikkel. Overbodige zijtakjes 
moeten er aan geloven. Vervolgens 
kapt Dirk met het kapmes  on deraan 
de stam voortdurend stukken hout 
af, tot de stam dun genoeg is om 
helemaal over te plooien. Sofie be-
weert dat deze haag al dat jong 
geweld kan overleven. Ik heb mijn 
twijfels… 

Dan is het tijd voor het echte vlecht-
werk. De tak die het moest vergel-
den en onherroepelijk met zijn kop-
je plat ligt, vlecht Sofie doorheen 
eerder plat geplooide takken. Zo 
vormen ze een dicht takkennetwerk 
waar onmogelijk nog enig beest 
door kan. Vóór de schrikdraad zijn 
intrede deed, benam een gevlochten 
haag namelijk de stier zijn vrijheid. 

Waar komt deze passie toch van-
daan? “15 jaar terug maakte ik ken-
nis met het haagvlechten tijdens 
workshops in Westouter. Vooral dur-
ven in de stam van de haag te hak-
ken, zonder hem af te hakken, is de 

kunst. Ik hou van het resultaat en de 
ambacht. De meidoornhaag hoeft bij 
ons geen vee meer binnen te hou-
den, eerder onze kinderen en hond. 
Maar wetende dat een gevloch-
ten haag meer vogelnesten kan 
huisvesten en zo bijdraagt tot een 
verhoogde biodiversiteit is meege-
nomen”, antwoordt Sofie. In Neder-
land organiseren ze zelfs jaarlijks 
een internationaal kampi oenschap 
haagvlechten. Teams uit verschil-
lende regio’s uit Frankrijk, Engeland 
en Nederland vertegenwoordigen 
dan hun eigen stijl. 

Enkele maanden later ga ik opnieuw 
langs bij Sofie. Ditmaal in een top-
je en rok. De groene oase met een 
moestuintje en verfrissende poel 
lonkt, maar ik heb enkel oog voor de 
haag. En wat staat ze wondermooi! 
Geen spoor meer te bekennen van 
gewonde takken. De meidoornhaag 
lijkt groener en steviger dan ooit te 
voren.

© Miguel Depoortere 
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IEPER, WATERSTAD
Water was van goudwaarde voor het middel-
eeuwse Ieper en bepaalde de opbouw van de 
stad. Een gloednieuwe wandeling in de reeks 
Verhalen voor Onderweg loodst je langs het tra-
ject van de Ieperlee binnen én buiten de stad. 
Waan je als het ware op de Ieperlee in de mid-
deleeuwen en de loskades komen weer tot leven. 
En waar was de rosse buurt van Ieper vroeger? 
Hoe komt de Blindeliedenstraat aan haar naam? 
Je leest het allemaal in “Ieper, waterstad”.

TIP:
Op 9 september lanceren we het nieuwe wandelboekje! Ga op stap met 

een gids of verken de tocht op eigen tempo. Of ontdek voor de gelegen-

heid de Ieperlee ondergronds en trek de laarzen aan. Een unieke kans! 

Wanneer: zondag 9 september van 14.00 – 17.00u

Waar: Rijselpoort, nabij café Klein Rijsel, Rijselstraat 208, Ieper

Wat: 

• Vrije wandeltocht mogelijk aan de hand van het nieuwe wandel-

boekje (die dag  3 euro i.p.v. 4) 

• Begeleide tocht mogelijk om 14.00, 15.00, 16.00u. Kies of combi-

neer!

 ►  4 km in stad (duur: 2u)

 ►  3 km langs Verdronken weide (duur: 2u)

 ►  Verkenning van Ieperlee ondergronds (duur: 1u)

volg de
YPERLEE

INFO:
WWW.VERHALENVOORONDERWEG.BE
0471 42 22 09
NELE.SAINT-GERMAIN@WEST-VLAANDEREN.BE

NIEUW: YPER MUSEUM
Hoe is Ieper ontstaan? Met een grote hoeve bij 
een rivier. En die is veel ouder dan de eerste 
vermelding van Ieper in 1066. Dankzij de bevaar-
bare Ieperlee wordt de stad in de middeleeuwen 
een internationaal handelscentrum. 

Het leven zoals het was, middeleeuwen geleden. 
Hoe men vroeger leefde? Een beetje zoals nu, 
maar dan helemaal anders. Het nieuwe Yper 
Museum dompelt de bezoeker via een interac-
tief parcours onder in de leefwereld van de West-
hoek. Van de middeleeuwen tot nu. Een leerrijke, 
vernieuwende én verrassende ervaring voor alle 
leeftijden!

WWW.YPERMUSEUM.BE © Yper Museum

© Stadsarchief  Ieper
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ZOEK DE VIJF VERSCHILLEN!

Omcirkel de vijf verschil-
len, neem er een foto van 
en stuur dit voor 15 oktober 
op naar info@rlijp.be of naar 
Regionaal Landschap West-
hoek, Iepersteenweg 56, 
8600 Diksmuide. Vermeld je 
naam en adres.

VIJF WINNAARS krijgen 
een waterrijk verrassings-
pakket toegestuurd!

Dit oude vissershuisje vind je terug in  

Werken en maakt deel uit van de fietszoek-

tocht Code Waterland, voor gezinnen met 

kinderen vanaf 10 jaar. 

Info: www.waterlanders.net

DOE MEE EN WIN!

© Miguel Bouttry
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